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KULTUR 9

Grenseløs musisering
CD folke-
musikk
Berit Opheim
Versto
Slåttar på
tunga
(2L/Musikk-
operatørene)

19 spor, 40.01
, Musikk å lytte til for store og
små.

1 2 34 5 6

Kvederen Berit Opheim Versto
har lenge vært en av våre fremste
innen sin kunstform. Hun fikk
med seg tradisjonen i oppvekst-
årene på Voss. Senere har hun
foredlet den, gjort den til sin og
reiser rundt og viser all verden
hva vi har.
Opprinnelig var slåttene instru-

mentalmusikk, men ikke alle spil-
te eller hadde en spellemann i sin
midte, og da var det bare å få
noen til å synge. Det høres enkelt
ut, men det var ikke det. Den in-
strumentale tradisjonens harmo-
niske irrganger, som for eksempel
fremkommer i hardingfelas bruk
av samklingende strenger, lot seg
ikke umiddelbart etterape av en
sanger. Dermed gikk det som det

måtte gå. De vokale slåttene fikk
sin egen uttrykksmåte.

Tradisjon. Berit Opheim Vers-
to har i mange år dyrket sin
kunst, og hun er blitt en praktfull
utøver. Det gir innspillingenman-
ge eksempler på. Moderne inn-
spillingskunst gir muligheter til å
legge stemme på stemme, og slik
synger Opheim Versto flerstemt
med seg selv. Dermed oppstår
nye varianter av gammel kunst.
Det er bare å hengi seg til lyt-

tingen. Det er en cd der gammel
kunst får nytt liv. Omslaget gir
innføring i kunstformen og gir
opplysninger om den enkelte
slåtts opprinnelse.

IDAR KAREVOLD

Krevende symbiose
CD jazz
Anders Lønne Grønseth
Mini Macro Ensemble
(Pling Music/Musikkoperatøre-
ne) 8 låter, 42.40

, Den norske saksofonisten er
kjent fra kvartetten Sphinx,
som har hele fire album bak
seg.
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Anders Lønne Grønseth presen-
terte smakebiter fra sin genre-
overskridendemusikk på Belle-
ville i Oslo for noenmåneder si-
den. På scenen fungerte musik-
ken utmerket. Det gjør den også
på plate, menmanmå bruke tid
for å trenge ned i et sammensatt
materiale. Grønseth ogmusiker-
ne han har med seg, er søkende.
TangentmannenMorten Qvenild
og de fire strykerne Bjarne Mag-
nus Jensen, Hanne Søbye, Sigrun
Eng og Christian Mortensen lar
stiltrekk fra samtidsmusikk, jazz,
klassisk og impro stå skulder ved
skulder. At de får denmusikalsk

tettbygde organismen til å pus-
te, er et av albumets gode kvali-
teter. De spiller på kontrast, men
musikken er på sitt beste idet fle-
re retninger peker samme vei.
Grønseth pleier en til dels kjølig
og skarp tone, mens Qvenild tar
fremmye av sitt store register. I
møte med strykekvartetten ska-
per de to øyeblikk av improvisert
egenart, både eruptive ogmyke.
Mini Macro Ensemble duller ikke
med lytteren. Albumet skaper sin
egen tyngdekraft. Musikkens
iboende alvor maler frem gråblå
glede.

ARILD R. ANDERSEN

Holland stadig i støtet
CD jazz
Dave Holland
Sextet
Pass it On
(EmArcy/
Universal) 9 spor,
74.20

, Dave Hollands innsats ved
kontrabassen vekker stadig
beundring.
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Dave Holland (62) kan i disse da-
ger feire 40-årsjubileum for
gjennombruddet i «drømme-
kvintetten» til Miles Davis. Den

britiskfødte bassisten imponerer
fortsatt med så vel tone som tek-
nikk, timing og sans for harmoni-
er.
Assosiasjonene til Miles står for

øvrig i kø når vi lytter til Alex Si-
piagins trompet i «Lazy Snake»,
«Rivers Run» og «Processional».
Men som komponist og arran-

gør, har man opplevd Holland
mer overbevisende før. Arrange-
mentene trekker betydelige
veksler på trombonen til Robin
Eubanks, til tider i meste laget,
med så mange toppmusikere i
studio. Tonen faller ikke alltid like
heldig ut og oppleves ofte mer
som en demonstrasjon av tek-
niske ferdigheter enn innlevelse i
temaet. Undertegnede skulle

heller hørt mer til MulgrewMil-
lers flygel i kombinasjon med ka-
pellmesterens bass og Eric Har-
lands trommer, slik vi opplever
disse tre innledningsvis i «Equali-
ty».
Og hvor ble det av Antonio

Hart? Når vi kastet oss over dette
albumet, var det ikke minst for å
finne ut hvor denne altsaksofo-
nisten står i dag, etter en heller
anonym tilværelse i senere år.
Men Hart slipper til i ytterst be-
skjeden grad, av en eller annen
grunn. Hans soli drukner også
delvis i kompet.
Samtlige titler signert Holland,

bortsett fra Robin Eubanks’ «The
Sun of All Parts».

STEIN KAGGE


